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   R E F E R A T 
 

   BESTYRELSESMØDE 
 

   Mandag den 27.april 2015 kl.18.00-19.30 
   Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø 
 
 
 
 
 
 

Til stede  Borgerforeningen Helene Pedersen 
   Borgerforeningen Per Gudmundsen Suppleant 

   Brøndsted Ole Hovøre 
   Byrgesens Vænge Helle Esbensen 
   Kelsted Jacob Sterling Oldermand 

   Kelsted Finn Lustrup Revisor 

   Skibsted Gf Per Hansen Revisorsuppleant 

   Troldholm Lizette Koefoed 
   Troldholm II Benjamin Buemann 
   Troldholm III Pia Herlin 
   Troldholm III Jan Herlin Suppleant 

   Veksølund Søren Andersen 
   Sekretær Karen Svahn 
Afbud  Dyrehaven 
   Kildebo 
   Lyspunktet 
   Skibsted Bf 
Fravær  Bøgebakken 
   Gartnerhaven 
Vakant  Kelstedgård 
 
 
 
 
 
 

Dagsorden  1. Godkendelse af Dagsordenen 
    2. Godkendelse af Referat af Bestyrelsesmøde den 14.januar 2015 
     Godkendelse af Referat af Repræsentantskabsmøde 18.februar 2015 
    3. Siden sidst og meddelelser 
    4. Arrangementet for Kvinde Egens Datter fredag den 5.juni 2015 
    5. Fremtiden for Børnenes Juletræsfest 
    6. Veksøs vedligeholdelse 
    7. Eventuelt 
    8. Det næste Bestyrelsesmøde tirsdag den 15.september 2015 
 
 

 1. Godkendelse af Dagsordenen 
Godkendt 
 
 

 2. Godkendelse af Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 14.januar 2015 
Godkendt 
 

  Godkendelse af Referat af Repræsentantskabsmøde onsdag den 18.februar 2015 
Godkendt 
 



 

 3. Siden sidst og meddelelser 
 

  ---  Det årlige møde for alle Veksøs foreninger tirsdag den 21.april 2015 
Jacob Sterling orienterede om et vellykket møde, og om at der nu er etableret et Årshjul 
(april-april) for årligt tilbagevendende arrangementer i Veksø.  Referatet af mødet og 
Årshjulet er udsendt til alle Veksøs foreninger. 
 

Det næste årlige møde for alle Veksøs foreninger vil finde sted i april 2016. 
 

  ---  Den årlige landsindsamling af affald søndag den 19.april 2015 
Per Gudmundsen orienterede om affaldsindsamlingen.  I Veksø blev samlet omkring 120 kg.  
Veksøs deltagelse i den årlige landsindsamling af affald indgår nu i Årshjulet for årligt 
tilbagevendende arrangementer i Veksø. 
 

Den næste årlige landsindsamling af affald finder sted søndag den 17.april 2016. 
 
 

 4. Arrangementet for Kvinde Egens Datter fredag den 5.juni 2015 
Finn Lustrup fortalte, at Arbejdsgruppen for Kvinde Egens Datter havde holdt møde for alle 
interesserede onsdag den 22.april 2015.  Hér havde man fundet frem til disse elementer, 
som er på plads, eller er undervejs til at være på plads: 
 

Der vil være flagallé mellem Den Gamle Kvinde Eg og Kvinde Egens Datter. 
 

Arrangementet begynder ved Den Gamle Kvinde Eg, hvorfra man går i procession til Kvinde 
Egens Datter, under ledelse af Veksø Pigegarde. 
 

Der vil være taler af Oldermand Jacob Sterling, Borgmester Willy Eliasen og Sognepræst 
Inge Bastkær, som vil afsløre Kvinde Egens Datter. 
 

Stenløse Historiske Forening opstiller et telt med informationer om Grundloven og om 
kvindernes valgret. 
 

Lions opstiller et telt, hvorfra der sælges pølser og fadøl m.m. 
 

Optræden af gruppen Trigong bliver for dyr.  Trigong har anbefalet to andre kvindelige 
musikere, som Finn Lustrup er i kontakt og forhandling med.  Der var opbakning til, at det 
forsøges at få en aftale om 30 minutters optræden til 5.000 kr. 
 

Arbejdsgruppen blev opfordret til, og fik mandat til, at søge økonomisk støtte til 
arrangementet hos Veksøs foreninger. 
 

Arbejdsgruppen vil gøre en stor indsats med PR for at gøre arrangementet kendt.  Det 
forventes, at Borgerlaugets medlemsforeninger og Veksøs øvrige foreninger også vil bidrage 
energisk med at reklamere for denne festdag i Veksø. 
 

Der var fuld tilslutning til de fremlagte planer, som der derfor arbejdes videre med. 
 
 

 5. Fremtiden for Børnenes Juletræsfest 
Pia Herlin orienterede om nogle tanker om et arrangement i Multihallen den 1.Søndag i 
Advent, inden tændingen af Veksøs Juletræ.  Dette arrangement skal træde i stedet for 
afholdelse af Børnenes Juletræsfest 4.Juledag.  Borgerlauget skulle forholde sig til, om man 
vil være imod et arrangement samme dag, som Borgerlaugets Juletræ tændes. 
 

Borgerlauget vil ikke være imod det foreslåede arrangement den 1.Søndag i Advent. 
 
 

 6. Veksøs vedligeholdelse 
 

I Borgerlaugets arbejdsprogram er Veksøs vedligeholdelse et fremtrædende emne.  På dette 
møde ville man finde frem til at komme i gang med arbejdet med en forbedring af Veksøs 
udseende og vedligeholdelse. 
 



Der blev gjort opmærksom på hjemmesiden og app’en ”Tip Egedal”, som flere havde gode 
erfaringer med.  Hér kan man anmelde fejl og mangler ved veje, fortove, parker og natur, og 
man modtager et hurtigt svar. 
 

Jacob Sterling satte en brain storm i gang vedrørende de temaer, som deltagerne først og 
fremmest mener, at der skal arbejdes med.  Disse blev grupperet i disse 5 temaer: 
---  Fjernelse af affald 
---  Forbedret flisebelægning i Bygaden 
---  Rensning af fortove og kantsten for ukrudt 
---  Forskønnelse af Veksø med planter 
---  Beskæring af buske og træer 
 

Derefter gennemførtes en brain storm vedrørende de opgaver, som deltagerne umiddelbart 
ville byde ind på.  Der var samling omkring forskønnelse med blomster, blomsterkummer o.l.  
Der blev nedsat en arbejdsgruppe for dette, kaldet ”Forskønnelsesgruppen”, bestående af: 
---  Pia Herlin, formand 
---  Ingrid Bay 
---  Benjamin Buemann 
---  Finn Lustrup 
---  Jacob Sterling, kontaktperson til Kommunen. 
 

Samtidig blev den tidligere Arbejdsgruppe for Veksøs Vedligeholdelse nedlagt. 
 
 

 7. Eventuelt 
Intet 
 
 

 8. Det næste Bestyrelsesmøde Tirsdag den 15.september 2015 kl.19.30 
     Fælleshuset, Korshøj 135, Veksø 
 
 
 
 
 
 

1.maj 2015   Karen Svahn 
     Referent 


